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Innspill til Kunnskapsdepartementet til arbeidet med EUs 8 RP for forskning
og teknologiutvikling

Det vises til bestilling fra Kunnskapsdepartementet datert 11. mars 2011 vedrørende
ovennevnte.

Helse- og omsorgsdepartementet mener at Grønnebokens innretning knyttet til nytt
program (herunder forenkling av dette), fokus på store samfunnsutfordringer, styrket
innovasjon og konkurranseevne, styrking av Europas kunnskapsdatabase og
infrastruktur er sentrale områder som er viktig i det videre arbeidet med "EUS 8 RP".

Forenkling og fleksibilitet
Når det gjelder forenkling av rammeprogrammets virkemidler og administrative og
finansielle system er dette et behov som blant annet kom frem i evaluering av norsk
deltakelse i EUs 6 RP og deler av EUs 7 RP gjennomført av NIFU i 2009 RAPPORT
22/2009. Flere av disse poengene er slik HOD forstår det allerede i prosess i
kommisjonen, men også viktig at KD støtter disse prosessene samt gir relevante
innspill fra nevnte rapport.

EU bør etablere en mer fleksibel måte å allokere midler på hvis også
helsetjenesteinnovasjon skal fremmes og en skal få mer ut av midlene som brukes til
helseforskning i neste Rammeprogram.

Integrering av ERA i neste rammeprogram
Siden intensjonen med fellesprogrammene i EU blant annet er å identifisere samfunns-
og globale utfordringer av felles interesse er det viktig å etablere et system for
håndteringen av dette. Med system for håndtering tenkes blant annet på et system for å
få forankret programmene, koordinert programmene og sist også finansiering,
sistnevnte særlig i en tidlig fase. Tilsvarende system bør også vurderes for
infrastrukturprosjektene (ERICene).
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Under følger forslag til svar på engelskpåflere av spørsmålene nummerert etter spørsmål
stilt i Grønneboken.

Q. EU — Green paper on a common strategic framework for EU research
no and innovation funding
1 Simplify application form procedures, remember user-frindly procedures
2 Market uptake is a challenge. Eg. establish a unit to facilitate dissemination and

market uptake
3 The dependency on many sources of funding reduces the success of

establishing research projects
4 Support initiatives to improve a common infrastructure
7 Indicators needs to be established at different levels of the processes in order to

follow up any obstacles of success
9 Provide agenda-driven programs that will include curiosity-driven research

within these areas
10 There should be room for user driven/defined research and innovation
11 Establish programs after a wide process on which areas to focus research and

innovation on.
13 Establish channels for exchange of information, carry out surveys, invite users

in the planning of programs and focus research questions
14 Have a broad panel of advisers that can assist in making priorities and a planned

progress of activities
15 The coordination of industry is important in innovation of products. In research,

non-bias towards industry is vital. Hence, the role of industry is important to
assess in order to have trust in results

21 The role can be strengthened if the ERA are given some tasks/responsibility
concerning the institute of excellence in Europe (ex. coordination and funding
the networks)

22 See answer no. 21
25 The EU should support infrastructure project with funding in the preparatory

phase at they are doing in the ERIC-project (BBMRI, ECRIN)
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